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1. Yleistä 
 
- vuosikokous pidettiin Vilmannissa 13.2. klo 16.00 
- hallituksen järjestäytymiskokous oli 17.2. klo 18.00 Onnimannissa 
- hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa 
- jäsenmäärä vuoden lopussa oli 243 
- yhdistykselle luotiin nettisivut www.manninkyla.net 
 
Tapahtumista tiedotettiin Hämeenkyrön Sanomissa, ilmoitustauluilla sekä Mannin viestissä, 
joka jaettiin alueen talouksiin kevättalvella. Hallitus kutsuttiin koolle tarpeen mukaan 
tekstiviestein. 
 

2. Yhteistyö 
 
- kaupungin tekniselle osastolle on viety useita aloitteita mm. venepaikoista ja vesihuollosta 
- alueen kaavoitussuunnitelmista on annettu lausuntoja 
- liikuntatoimen kanssa on oltu yhteyksissä Pirkan latu-uran asiassa 
- ELY-keskukseen on lähetetty aloite koululaisten tienylityksen turvaamistoimenpiteistä 
- seurakunnan toiminnassa on avustettu 
 

3. Varsinainen toiminta 
 
- tienvarsien ja leikkipaikkojen siivoustalkoot keväällä 
- puutalkoot; rankojen raivausta, puiden pilkkomista 
- Paijalan kevätsiivous, laiturin lasku 
- rannan siivoustalkoot, vesakon raivausta 
- rannan valvonta koulujen päättyessä 
- saunojen lämmitys ja siivous kesäkaudella kahdesti viikossa 
- elojuhlat rannassa 
- Paijalan talvikunnostus, laiturin nosto 
- Paijalan vuokraus 
- pikkujoulu peruuntui osanottajien puutteeseen 
- kylätoiminnan kehittämisseminaari 10.12. 
- Mannin viestin toimittaminen ja jakelu 
 

4. Muu toiminta 
 
- kahvinkeittovuorot kinkereillä sekä Olorinteellä Viljakkalassa 
- yhteistoiminta vanhempainyhdistys Onnin kanssa 
- seurakunnan tapahtumista tiedottaminen Mannin viestin yhteydessä 
 
Kirjattuja talkootunteja kertyi 255. 
 

5. Retket 
 
- suunniteltu Viron bussimatka tyrehtyi, lähtijöitä oli liian vähän 
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6. Varainhankinta 
 
- jäsenmaksut 
- arpajaiset ja puffetinpito tapahtumissa 
- Paijalan vuokratulot 
- kaupungin toiminta-avustus 
 

7. Yhdistyksen talous 
 
Kulukorvauksia maksettiin seuraavasti: 
- puheenjohtaja 150 euroa 
- varapuheenjohtaja 50 euroa 
- sihteeri vaihtui kesken vuotta, kumpikin sai 50 euroa 
- rantatoimikunnan vetäjä 100 euroa 
- rahastonhoitaja ja emännät kukin 50 euroa 
 
Toimintamenot ja tuotot 
 

toiminta tuotot kulut 

juhlatoiminta 187,80 599,24 

muu toiminta 50,00 618,15 

talkoot  476,88 

vuokraustoiminta 1035,00  

Paijalan kulut  164,68 

yleiskulut  889,33 

jäsenmaksut 1711,00  

korkotuotot 9,05  

pankin maksut  97,63 

kaupungin avustus 1500,00  

yhteensä 4492,85 2845,91 

ali- /ylijäämä + 1646,94  

 
Yhdistyksen pankkitilin saldo 31.12.2011 oli 4982,90. 


